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November: Sparare storsatsar i aktiefonder
Börsens starka återhämtning senaste månaden har fått fondspararna att storköpa
aktiefonder. Nollräntan från Riksbanken har fått spararna att samtidigt börja
tömma sina räntefonder.
”I börsoron förra månaden stod spararna på bromsen med köp i räntefonder. Nu är
det full gas igen och bland de mest köpta fonderna är alla aktiefonder. Antalet
fondbyten tangerar även tidigare rekordnivåer”, säger Claes Hemberg, sparekonom
Avanza Bank.
Börsen är upp hela åtta procent senaste månaden. Positiv statistik från bland annat USA
och löften om stödåtgärder från europeiska centralbanken har fått börsen att repa mod.
Samtidigt har oron för spridningen av Ebola minskat markant.
”Fondspararna har gått från sälj- till köpknappen, ifrån 70 procent sälj i oktober till nu 80
procent köp. Alla de fem mest köpta fonderna är aktiefonder. Och spararna väljer breda
fonder där USA- och globalfonder lockade klart mest”, säger Hemberg.
På säljtoppen märks enbart räntefonder av fem olika slag.
”Nollräntan från Riksbanken blev ett startskott för att även sälja räntefonder av olika slag.
Alla de fem mest sålda är olika räntefonder. Årets stora köp i högräntefonderna
(företagsobligationsfonder) fick ett abrupt slut i november. När börsen vände uppåt sålde
spararna och valde aktiefonder istället, säger Hemberg.
Mest köpta fonder (Nov)

Mest sålda fonder (Nov)

1. USA-fonder
2. Globalfonder
3. Sverigefonder
4. Indienfonder
5. Läkemedelsfonder

1.
2.
3.
4.
5.

Högräntefonder
Korta räntefonder
Realräntefonder
Avkastningsfonder
Högrisk obligationsfonder

Källa: 270 000 konton vid Avanza.

Fondhandel privatpersoner (oktober)
Förändring Förändring November
en månad
ett år
2014

Oktober November
2014
2013

Fondaffärer per fondkonto och mån, st

0%

8%

1,3

1,3

1,2

Fondaffärer, st

0%

43 %

353 000

354 000

247 000

Fondaffärer per dag, st

3%

43 %

11 700

11 400

8 200

Omsättning i fondsparandet, MSEK

-12 %

64 %

5 900

6 700

3 600

Omsättning i fondsparandet, %*

-17 %

7%

15 %

18 %

14 %

Källa: Avanza
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47
avanza.se

